
 قبلــك مــن أنــزل ومــا إليــك أنــزل بمــا آمنــوا أنهــم يزعمــون الــذين إلــى تــر (( ألــمتتمــة املناقشــة عــن معــاين اآليــة: 

  . بعيدا )) ضالال يضلهم أن الشيطان ويريد به يكفروا أن أمروا وقد الطاغوت إلى يتحاكموا أن يريدون

   ت هنا ألن يف كل مكان حبسبه ؟ ما املراد بالطاغوت هنا ؟ معىن الطاغو  الشيخ :

  نه نكر الضالل ووصفه بالبعد ؟ احلكمة من كو  (( أن يضلهم ضالال بعيدا ))قوله:  الشيخ :

 عنـــك يصـــدون المنـــافقين رأيـــت الرســـول وإلـــى اهللا أنـــزل مـــا إلـــى تعـــالوا لهـــم قيـــل (( وإذاتتمـــة تفســـري اآليـــة: 

ء الـذين يزعمـون أـم آمنـوا مبـا أنـزل إىل الرسـول عليـه الصـالة الضمري يعود إىل هؤال )) (( إذا قيل لهم )) صدودا

(( إذا قيــل لهــم ، وهــم املنــافقون مــن أهــل الكتــاب الــذين نــافقوا مــن أهــل الكتــاب ؛  والســالم ومــا انــزل مــن قبــل

وعلــو مرتبتــه يعــين القــرآن ، ومل يقــل: إىل القــرآن ، إشــارة إىل بيــان منزلتــه  (( إلــى مــا أنــزل اهللا ))أقبلــوا ،  تعــالوا ))

ومل يقـل:  (( وإلـى الرسـول ))وهو أنه منزل من عند اهللا ؛ ألن ما نزل من عند اهللا تقوم به احلجة على كل أحد ؛ 

إىل قول الرسول ؛ ألم يدعون إىل حضرة النيب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم يـأتون إليـه ليناقشـهم ويبـني هلـم ، وألـف 

للعهد الـذهين ، وذلـك ألن العهـود ثالثـة: ذهـين ، وذكـري ، وحضـوري ؛ فـإن كانـت  (( وإلى الرسول ))يف قوله: 

(( كمــا أرســلنا إلــى فرعــون رســوال فعصــى فرعــون أل تشــري إىل شــيء مــذكور فالعهــد ذكــري ، مثــل قولــه تعــاىل: 

يقـول  مـن الرسـول هنـا ؟ موسـى الـذي أرسـل إىل فرعـون ؛ وتكـون للـذهين إذا كـان معلومـا بالـذهن كمـا الرسول ))

القائـــل خلصـــمه: اذهـــب بنـــا إىل القاضـــي ، أي قاضـــي هـــو ؟ قاضـــي البلـــد املعـــروف ، وكمـــا يف هـــذه اآليـــة الكرميـــة 

)) أي اليــوم احلاضــر ؛  (( اليــوم أكملــت لكــم ديــنكموأمثلتهــا كثــرية ؛ وتكــون للعهــد احلضــوري مثــل قولــه تعــاىل: 

، هذا اليوم ، هذا األسبوع ، فما تـأيت بعـد اإلشـارة ومن ضوابط هذه أن تأيت بعد اسم اإلشارة ، مثل: هذا الرجل 

فهي للعهد احلضوري ألن اسم اإلشارة يدل على شيء حاضر مشار إليه ، فتكـون أل الواقعـة بعـدها تكـون للعهـد 

وسـلم ؛ ومسـي رسـوال ألن اهللا أرسـله وجعلـه واسـطة يعـين حممـدا صـلى اهللا عليـه وآلـه  (( الرسـول ))احلضوري ؛ إذا 

 عبــاده يف تبليــغ شــرعه ، وإرســال اهللا إيــاه أكــرب دليــل علــى تزكيتــه وأنــه أهــل لتحمــل الرســالة كمــا قــال اهللا بينــه وبــني

فــالنيب عليــه الصــالة والســالم مجــع بــني األمانــة وبــني القــوة يف إبــالغ (( اهللا أعلــم حيــث يجعــل رســالته )) تعــاىل: 

ربا منـه علـى مـا ينالـه مـن تبليـغ رسـالة اهللا عزوجـل ؛ الرسالة ؛ وهلذا ال أحـد أشـد وأقـوى أمانـة منـه وال أحـد أشـد صـ

(( رأيـت والتـاء يف قولـه:  (( إذا قيل لهم تعالوا ))جواب الشرط لقوله:  (( رأيت ))لة مج (( رأيت المنافقين ))

 (( ألم تـر إلـى الـذين يزعمـون أنهـم آمنـوا بمـا أنـزل إليـك ))للخطاب ، ومن املخاطب ؟ إما الرسول لقوله: )) 

(( وإذا السياق كله يف خطاب الرسول ؛ وحيتمـل أن تكـون للعمـوم ؛ لكـن كوـا للرسـول أقـرب إىل السـياق ؛ ألن 

املنافقني اسم فاعل من نافق وهو مـأخوذ مـن نافقـاء الريبـوع أي جحـره  رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ))



لـه بابـا يف جحـره يـدخل منـه وجيعـل لـه بابـا  كـي جيعـلاجلربـوع أو الريبـوع ذ ، وجحر الريبوع مبين على اخلـداع ؛ ألن 

من قشرة األرض يف أقصى اجلحر ، فإذا زامحه أحد من الباب املفتوح خرج من البـاب اخلفـي فخـادع ؛ فلهـذا أخـذ 

منـه كلمـة منـافق ؛ وقـد قيـل إن هـذه الكلمـة كلمـة حمدثـة شـرعية أي ال يعـرف معناهـا يف اللغـة يف هـذا املعــىن ؛ ألن 

ا فيــه إميــان واملــؤمن يكــون مؤمنــا مبــا بقــي مــن ديــن ابــراهيم عليــه الصــالة والســالم أو يكــون متنصــرا  اجلاهليــة كفــر مــ

كورقة بـن نوفـل أو مـا أشـبه ذلـك ؛ لكـن بعـد أن ظهـر خبـث هـؤالء أـم يـدعون للنـاس أـم مؤمنـون وهـم كـافرون 

ظهـار يف موضـع اإلضـمار ، هـذه فيها نكتة بالغية وهي ؟ اإل (( رأيت المنافقين ))جاءت هذه الكلمة ؛ وقوله: 

نكتـــة البالغيـــة ؛ ألن مقتضـــى الســـياق أن يقــــول: وإذا قيـــل هلـــم تعـــالوا إىل مــــا أنـــزل اهللا وإىل الرســـول رأيتـــه ، هــــذا 

وإذا جــــاء اإلظهــــار يف موضــــع  (( رأيــــت المنــــافقين يصــــدون عنــــك صــــدودا ))مقتضــــى الســــياق ؛ لكــــن قــــال: 

وىل: عليــة احلكــم ؛ ألن هــذا املظهــر يفيــد أن العلــة يف هــذا احلكــم هــذا اإلضــمار فإنــه لــه ثــالث فوائــد ؛ الفائــدة األ

الشيء ، فالعلة يف صدره هو النفاق ؛ الفائدة الثانية: التسجيل على مـا مرجـع الضـمري ـذا الوصـف أي أن مرجـع 

منـافقني  الضمري لو كان متصف ذا الوصـف ، وهـو أيـش ؟ النفـاق ؛ لكـن لـو قـال: رأيـتهم ، مل نعـرف أـم كـانوا

؛ الفائــدة الثالثــة: العمــوم ، أي أنــه يعــم هــؤالء وغــريه مــن املنــافقني ، ولــو قــال: رأيتــه فقــط ، مل يشــمل غـــريه ؛ إذا 

 (( يصـدون ))هنـا  (( رأيـت المنـافقين يصـدون عنـك صـدودا ))اإلظهار يف موضع اإلضـمار لـه ثـالث فوائـد . 

، يقال صد بنفسـه ويقـال صـد غـريه ؛ هنـا مـن األول أو نفس الفعل يصح أن يكون متعديا ويصح أن يكون الزما 

يــا إخــوان إذا قيــل هلــم تعـالوا رأيــت املنــافقني يصــدون عنــك صــدودا ؟ ؟  (( يصــدون عنــك صــدودا ))مـن الثــاين ؟ 

هــذا مصــدر مؤكــد وجيــوز أن يكــون مصــدرا  (( صــدودا ))مــن األول الــذي هــو الزم أي يعرضــون عنــك ؛ وقولــه: 

د هــو الــذي يؤكــد عاملــه لينتفــي اــاز ؛ وذلــك ألن الفعــل قــد يــراد بــه اــاز أي أنــه أســند إىل نوعيــا ؛ املصــدر املؤكــ

الفاعــل جمــازا فــإذا أكــد زال احتمــال اــاز ؛ وحيتمــل أن يكــون مصــدرا نوعيــا أي أنــه صــدود عظــيم فهــو موصــوف 

األول وال عكــس ؛ فهــؤالء ـ بوصــف حمــذوف والتقــدير: صــدودا عظيمــا ؛ وأيهمــا أبلــغ ؟ الثــاين أبلــغ ؛ ألنــه ينــتظم 

(( رأيـت المنـافقين والعياذ باهللا ـ إذا قيل تعالوا  إىل ما أنزل اهللا إىل القرآن لنتحاكم إليه وإىل الرسول لنتحاكم إليـه 

(( يعــين رأيــتهم يف نفــاقهم وانغماســهم يف النفــاق يصــدون عنــك صــدودا ؛ وهنــا قــال:  يصــدون عنــك صــدودا ))

صدون عـن الـذي قـال لـه ؛ ألـم ال يهمهـم مـن قـال هلـم ، الـذي يهمهـم هـو الرسـول ومل يقل: ي يصدون عنك ))

عليــه الصــالة والســالم ؛ فقــد يصــدون عــن الرســول وال يــأتون ولكــن ال يصــدون عــن الــذي دعــاهم رمبــا يقابلونــه يف 

يصـدون (( ؛ فلهذا مل يقل: يصـدون عنـه ، أي عـن القائـل؛ بـل قـال: وجه طلق وحسن لكن يصدون عن الرسول 

كيــف   (( فكيــف إذا أصــابتهم مصــيبة بمــا قــدمت أيــديهم ... ))تفســري اآليــة:  ألن هــذا هــو مــرادهم . عنــك ))



هذه تكون للتعجب يعين اعجب حلاهلم إذا أصابتهم مصيبة مبا قدمت أيـديهم ؛ وهـذه املصـيبة هـي أن يطلـع علـى 

ل اهللا تعالوا إىل الرسـول وصـدوا وأعرضـوا مث ابتلـي نفاقهم وعلى صدورهم وإعراضهم ، فإذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنز 

علــى ذلــك فهــذه هــي املصــيبة ، وإمنــا كانــت مصــيبة بالنســبة إلــيهم ألــم ال يريــدون أن يطلــع علــى أحــواهلم وكفــرهم 

فهم منافقون يسترتون غاية االستتار ملا خيفون من الكفر ؛ فإذا عثر علـيهم صـار هـذا العثـور مصـيبة عظيمـة ؛ فـإذا 

 (( ثـم جـاءوك ))أي بسبب ما قدمته أيـديهم مـن الكفـر والنفـاق  (( بما قدمت أيديهم ))تهم هذه املصيبة أصاب

 (( يحلفـون ))مجلـة  (( يحلفون باهللا إن أردنا إال إحسانا وتوفيقا ))أي جاءوا إىل الرسول عليه الصالة والسالم 

إن هنــا نافيــة  (( يحلفــون بــاهللا إن أردنــا )) جــاءوك متلبســني ــذا احللــف (( جــاءوك ))فاعــل حــال مــن الــواو يف 

؛ وإن هنـــا نافيـــة ، وتـــأيت إن شـــرطية  أي مـــا أردنـــا إال إحســـانا (( إال أحســـانا ))وقرينـــة كوـــا نافيـــة أداة االســـتثناء 

يقوهلــا لنــا األخ ؟ مــا عنــدي ؛ مــا عنــدك إذا ال صــلة بينــك وبــني ســيبويه ؟ مثــل إن تقــم أقــم ؛ طيــب ، وتــأيت خمففــة 

أي وإـــم كـــانوا مـــن قبـــل ؛ وقـــول  (( وإن كـــانوا مـــن قبـــل لفـــي ضـــالل مبـــين ))قيلـــة ؟ إن الزيـــدان ؟ ال ؛ مـــن الث

ــا إال تــأيت نافيــة كمــا يف هــذه اآليــة  وهــذه ثالثــة ، الرابــع نــت وتــأيت زائــدة مثــل ؟الشــاعر: وإن مالــك كا (( إن أردن

(( ن ؟ اإلحسـان هـو أن ينبسـطوا إىل املـؤمنني مـا هـو اإلحسـا (( إال إحسـانا وتوفيقـا ))قولـه:  إحسانا وتوفيقا ))

فرييـدون اإلحسـان  (( وإذا لقـوا الـذين كفـروا قـالوا إنـا معكـم ))وإىل الكفـار  إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنـا ))

يظهـــر هلـــؤالء أـــم معهـــم فنـــوافقهم  أي بـــني النـــاس حيـــث (( وتوفيقـــا ))أي الســـري بـــدون عـــداوة هلـــؤالء وال هـــؤالء 

هــم فنــوافقهم أيضــا ، وهــذا ـ والعيــاذ بــاهللا ـ غايــة النفــاق يعــين مــا أردنــا إال اإلحســان أن ال حيصــل بيننــا وهــؤالء مع

تضارب وبني غرينا ألم ال ي ... هـم منـافقون ، والتوفيـق بـني النـاس نوفـق ، وسـيأيت إن شـاء اهللا يف الفوائـد بيـان 

 أنفســهم فــي لهــم وقــل وعظهــم عــنهم فــأعرض قلــوبهم فــي مــا اهللا يعلــم الــذين (( أولئــكتفســري اآليــة:  . ذلــك

املشــار إليــه هــؤالء الــذين يزعمــون أــم آمنــوا مبــا أنــزل إىل الرســول ومــا أنــزل مــن قبلــه ،  بليغــا )) (( أولئــك )) قــوال

وأتــى باســم اإلشــارة الدالــة علــى البعــد لعلــو مــرتبتهم أو الحنطــاط مــرتبتهم ؟ الحنطــاط مــرتبتهم ، وذلــك أن اإلشــارة 

عيد قد تكون إشارة إىل البعيـد احلسـي كمـا تقـول: هـذاك فـالن ، بعيـد ؛ وقـد تكـون إشـارة إىل البعيـد املعنـوي ، بالب

هــذا نــزول ؛ وقولــه  (( أولئــك الــذين ))البعيــد بعــدا معنويــا إمــا علــوا وإمــا نــزوال حســب مــا يقتضــيه الســياق ؛ فهنــا 

(( إن الــذين كفــروا مــن أهــل علــو ، البريــة )) (( إن الــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات أولئــك هــم خيــر تعــاىل: 

هذا نزول ، فجمعت اآليتان بـني العلـو  الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية ))

ومل يقل: علم ؛ ألن علـم اهللا فيـه مسـتقر سـابقا  (( أولئك الذين يعلم اهللا ما في قلوبهم )) (( يعلم ))والنزول ؛ 

أي مــا تضــمره  (( مــا فــي قلــوبهم ))قــا ؛ وهلــذا أتــى بالفعــل املضــارع الــدال علــى االســتمرار ؛ وقولــه: وحاضــرا والح



من النفاق والكفر يعـين وأمـا أنـتم فـال تعلمـون مـا يف قلـوم ألنـه لـيس لنـا إال الظـاهر لكننـا نعلمهـم بـالقرائن ، قـال 

أي إشــارته ومفهومــه ؛  هم فــي لحــن القــول ))(( ولــو نشــاء ألرينــاكهم فلعــرفتهم بســيماهم ولتعــرفناهللا تعــاىل: 

وهــذا يكــون ألهــل الفراســة وكلمــا كــان اإلنســان أقــوى إميانــا بــاهللا كــان أشــد فراســة حــىت إن بعــض النــاس ليقــرأ مــا يف 

قلب اإلنسان من على صفحات وجهه ؛ لذلك نقـول املنـافقون ال يعلمهـم إال اهللا هـذا األصـل ؛ لكـن رمبـا نعـرفهم 

يعـين ال تتعـب نفسـك معهـم  (( فـأعرض عـنهم ))بفراسة يعطيها اهللا تعاىل من شاء من عباده ؛ يف حلن القول أو 

وال تعـاملهم معاملـة الكــافرين فتقـاتلهم ألــم مل يعلنـوا بالعــداوة ؛ وهلـذا ملــا اسـتأذن النــيب صـلى اهللا عليــه وآلـه وســلم 

وهـذا هـو عـني  ن محمـدا يقتـل أصـحابه )( ال ، ال يتحـدث النـاس إيف قتل من ، اسـتأذن يف قتلـه مـنهم ، قـال: 

احلكمة ؛ ألننا لو سلطنا سيوفنا على أمثال هؤالء لقتلنا عاملا وقد يكونون مؤمنني ، وإذا كان الرجـل املشـرك الـذي 

مـــع أن  ( أقتلتــه بعـــد أن قــال ال إلــه إال اهللا )حلقــه أســامة وأدركــه بالســيف قـــال لــه النــيب عليــه الصـــالة والســالم: 

اهلا تعوذا إذا كان هذا الرجل عصم دمه ذه الكلمة فكيف ؤالء املنـافقني الـذين يـذكرون اهللا ويـأتون الظاهر أنه ق

هــي التــذكري املقــرون بالرتغيــب املوعظــة  (( وعظهــم ))معنــا ويصــلون ويتصــدقون فــالكف عــنهم هــو عــني احلكمــة ، 

ترغيـب أو الرتهيـب ، ترغيـب فيمـا تـأمره بـه والرتهيب ، هذه موعظة أن تذكر اإلنسان مبا يلزمه من فعل أو ترك مع 

أي قـل هلـم قـوال يصـل إىل قـرارة نفوسـهم ؛ وهلـذا  (( وقل لهم في أنفسهم قـوال بليغـا ))والرتهيب فيما تنهاه عنـه 

جعل ظرف القول النفس ؛ وحيتمل أن يكون املعىن: قل هلم يف شأم وحاهلم قـوال بليغـا يبلـغ قلـوم ؛ واملعنيـان ال 

وعلــى هــذا فيكونــان مجيعــا حقــا أي قــل هلــم يف شــأم ويف أنفســهم بــأنكم فعلــتم كــذا وفعلــتم كــذا وفعلــتم   يتنافيــان

 بليغـا (( أي ذا بالغـة ؛ أو ))قـوال بليغـا ((  يف الـنفس يصـل إىل النفـوس وإىل قـرارة القلـوبكذا ، أو قل هلم قوال 

( إن غايته ، وكالمها صحيح ؛ ألن القول كلما كان بليغـا كـان أشـد تـأثريا ؛ وهلـذا جـاء يف احلـديث:  مبعىن بالغا ))

وكم من إنسان يعرب عـن املعـىن بعبـارة بليغـة غايـة يف البيـان والفصـاحة  في البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة )

يئا بسـبب عـدم البالغـة ؛ وهلـذا مـن نعمـة اهللا عـن هـذا املعـىن نفسـه ولكـن ال يـؤثر شـ فيؤثر مث يأيت إنسان آخر يعـرب

على العبد أن يعطيه بالغة وفصاحة حىت يستطيع أن يعرب عما يف نفسه مؤثرا على غريه ؛ وضـد ذلـك مـن مل يكـن 

بليغا ؛ والبالغة صارت فنا مستقال ألف فيه العلمـاء كتـب ، وهـي فـن لذيـذ جـدا وليـت أن يتسـهل لنـا أن نقـرأ منـه 

هــذه اآليــات كمــا مسعــتم نزلــت يف قــوم منــافقني يزعمــون أــم  ه ولــه ذوق طيــب مــن وجــه آخــر .ألنــه مفيــد مــن وجــ

(( ألم تـر إلـى الـذين فنرجع اآلن إىل استنباط الفوائد من هذه اآليات ؛ يقول اهللا عزوجـل:  مؤمنون باهللا ورسوله .

ه اآليــة الكرميــة: التعجــب مــن يســتفاد مــن هــذ . يزعمــون أنهــم آمنــوا بمــا أنــزل إليــك ومــا أنــزل مــن قبلــك ... ))

ألن املـــراد بـــذلك التعجيـــب يعـــين أن  (( ألـــم تـــر ))؛ مـــن أيـــن علمنـــا ذلـــك ؟ مـــن االســـتفهام هـــذه احلـــال الشـــاذة 



(( يزعمـون أنهـم آمنـوا بمـا ومن فوائدها: أن اإلنسان قد يدعي ما لـيس صـادقا فيـه ؛ لقولـه:  نتعجب من حاله .

ن فوائدها: وجوب اإلميـان مبـا أنـزل إىل الرسـول ومـا أنـزل مـن قبلـه ؛ لقولـه: وم .أنزل إليك وما أنزل من قبلك )) 

مـن قبلـه يسـاوي اإلميـان  وهـذا يـدل علـى أن اإلميـان مبـا أنـزل (( أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلـك ))

ا مـنكم شـرعة ومنهاجـا (( لكـل جعلنـمبا أنزل إليه وإن كان خيالفه من حيث املنهاج والشـرعة كمـا قـال اهللا تعـاىل: 

وإال فأصـل األديـان واحــد مـن حيـث اإلميــان واملعتقـدات لكنــه خيتلـف يف الشـرعة واملنهــاج ألن اهللا حكـيم يشــرع  ))

ومــن فوائـدها: كمــال اإلسـالم واملتمســكني بــه ؛  لكـل أمــة مـا يناســبها ومـا تقتضــيه حاهلـا مــن الصــالح واإلصـالح .

مـا أنـزل اهللا ، واملتمسـكون بـذلك كـذلك يؤمنـون بكـل مـا أنـزل اهللا ؛ الـذين ألن اإلسالم يـأمر النـاس باإلميـان بكـل 

اعتنقــوا غــري اإلســـالم كــاليهود والنصـــارى ال يؤمنــون بكــل مـــا أنــزل اهللا ؛ ألـــيس كــذلك ؟ أمــا الســـابقون مــنهم فإمنـــا 

كـنهم يؤمنـون بـه يعـين يؤمنون به إميانا حكميا يعين يؤمنون مبـا تـأخر عـن شـرائعهم إميانـا حكميـا ألـم مل يـدركوه ول

أن املؤمنني مبوسى يف وقتـه واملؤمنـون بعيسـى يف قوتـه يؤمنـون بـالقرآن ؛ ألـم جيـدون أن الرسـول مكتوبـا عنـدهم يف 

التــوراة واإلجنيــل ؛ لكنــه إميــان حكمــي ؛ أمــا إميــان املســلمني بــالقرآن وبالشــرائع الســابقة فهــو إميــان حقيقــي ألن ديــن 

فوائـدها: إثبـات علـو اهللا ؛ مـن أيـن يؤخـذ ؟ مـن ذكـر اإلنـزال ؟ طيـب لـو قـال قائـل: مل ومـن  اإلسالم هو املتـأخر .

(( أنزل ، ما قال: مبا أنزلنا ؟ ألنـه معلـوم واملعلـوم كاملـذكور ؛ وهلـذا قـال اهللا تعـاىل:  (( بما أنزل إليه ))يذكر املنزل 

اهللا ؛ مــا يف اآليــة خلــق اهللا اإلنســان ؟ لــو قــال قائــل: مــن الــذي خلــق اإلنســان ؟ قلنــا:  وخلــق اإلنســان ضــعيفا ))

وإنـزال الـوحي معلـوم شـرعا ؛  (( خلق اإلنسـان ضـعيفا ))نقول ألنه معلوم أنه ال خالق إال اهللا ؛ وهذا معلوم كونا 

ألن الذي ينـزل الـوحي هـو اهللا عزوجـل ؛ إذا يسـتفاد مـن هـذا علـو اهللا عزوجـل وهـذا مـا يـدل عليـه الكتـاب والسـنة 

ومـن فوائـدها: أن التحـاكم إىل غـري اهللا  والعقـل الصـريح والفطـرة ، وهـذا شـيء معلـوم و احلمـد هللا .وإمجاع السـلف 

ومـن فوائـدها: أن التحـاكم إىل  . (( يريدون أن يتحاكموا إلى الطـاغوت ))ورسوله حتاكم إىل الطاغوت ؛ لقوله: 

ألـم لـو كـانوا مـؤمنني  (( يزعمـون ))له: غري اهللا ورسوله كفر ؛ من أين يؤخذ ؟ من تكذيبهم دعوى اإلميان يف قو 

ومـن فوائـدها: أنــه إذا كانـت إرادة التحـاكم إىل الطـاغوت خمرجـة مـن اإلســالم  مـا أرادوا التحـاكم إىل اهللا والرسـول .

يريــد أن يكــون التحــاكم إىل الطــاغوت وإن مل يتحــاكم إليــه فالتحــاكم إليــه فعــال مــن بــاب أوىل ؛ فمــن كــان يهــوى و 

(( أخــرى:  تعـاىل يف آيـة اهللا من فكيـف مبـن حقـق هـذه اإلرادة حتــاكم إىل الطـاغوت فعـال ؛ وهلـذا قـالفإنـه لـيس مبـؤ 

بك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بيـنهم ثـم ال يجـدوا فـي أنفسـهم حرجـا ممـا قضـيت ويسـلموا ور فال 

ســم وحبـرف زائــد لفظــا ، هــذه مجلـة مؤكــدة بق (( فــال وربـك ال يؤمنــون ))قيــود ، قيــود عظيمـة ومؤكــدة  تسـليما ))

هـذا الفعـل  (( حتـى يحكمـوك فيمـا شـجر بيـنهم ))القسم " وربك " واحلرف الزائد " ال " ألن هذه ليست نافية 



(( يسـلموا تسـليما أي ال جيدوا ضيقا فيمـا قضـيت ، الثالـث  (( ثم ال يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ))

د يف نفســـه حرجـــا مـــن احلكـــم الشـــرعي وقـــد ال جيـــد لكـــن ال أي تســـليما كـــامال بـــدون تـــردد ، اإلنســـان قـــد جيـــ ))

ومـن فوائـدها: أننـا مـأمورون بـأن نكفـر  يستسلم ويبادر لكنه ال يؤمن حـىت ينتفـي عنـه احلـرج وحـىت يسـلم تسـليما .

ــــه ))الطــــاغوت ؛  ــــه:  (( وقــــد أمــــروا أن يكفــــروا ب ــــالكفر بالطــــاغوت ؛ لقول (( فمــــن يكفــــر وال يــــتم إمياننــــا إال ب

فالبـد مـن الكفـر بالطـاغوت وإال مل يصـح  ويؤمن باهللا فقد استمسك بالعروة الوثقى النفصام لها ))بالطاغوت 

نعـم للشـيطان  (( ويريـد الشـيطان ))ومـن فوائـدها: أن للشـيطان إرادة ؛ مـن أيـن تؤخـذ ؟ مـن قولـه:  اإلميان باهللا .

فهـو يريـد ويـأمر ؛  ويـأمركم بالفحشـاء )) (( الشيطان يعدكم الفقـرإرادة بل وله أمر ؛ من أين يؤخذ ؟ من قوله: 

(( فهل ميكن أن نرد هذه اإلرادة وهذا األمر ؟ نعم ؛ مباذا ؟ باالستعاذة باهللا منـه ؛ ألن اهللا سـبحانه وتعـاىل يقـول: 

والنـيب عليـه الصـالة والسـالم ملـا اشـتكى إليـه الصـحابة مـا جيـدون  وإما ينزغنك من الشيطان نـزغ فاسـتعذ بـاهللا ))

ومــن  فهــذا هــو العصــمة منــه .( مــن وجــد ذلــك فليســتعذ بــاهللا ولينتهــي ) ســهم مــن اخلــواطر الرديئــة قــال: يف نفو 

(( ويريــــد أن الشـــيطان يريـــد مـــن بـــين آدم أن يضـــلوا ضـــالال بعيــــدا ، مـــا هـــو الضـــالل القريـــب ؛ لقولـــه: فوائـــدها: 

ولكــن هــل تظنــون أن الشــيطان يــأمر بالضــالل البعيــد يف أول وهلــة ؟ ال ؛  الشــيطان أن يضــلهم ضــالال بعيــدا ))

مـاذا يصـنع ؟ بالتـدرج ، يـأمر أوال بالفسـوق واملعاصـي الصـغرية مث بالكبـائر مث بـالكفر ـ نسـأل اهللا أن يعيـذنا وإيـاكم 

معينـة ثالثـة فراسـخ ، وكـانوا  وهلـذا قـال العلمـاء إن املعاصـي بريـد الكفـر ، الربيـد تعرفـون الربيـد ؟ الربيـد مسـافة منـه ـ

فيما سبق ما عندهم طائرات وال عنـدهم تليفونـات فكيـف يوصـلون الرسـائل يف وقـت قصـري ؟ جيعلـون مسـافة بريـد 

يأخذ الفارس الرسائل من هذه النقطة مث يأخذ بفرس إىل غاية الربيد وإذا بفـارس آخـر ينتظـر فيأخـذ الرسـالة ويسـري 

وا إىل الغايــة ، وهــذا وجــه كونــه بريــدا ؛ املهــم إن العلمــاء يقولــون إن املعاصــي بريــد ــا إىل بريــد ، وهكــذا حــىت يصــل

  يهلكه . يتدرج الشيطان باإلنسان شيئا فشيئا حىتالكفر 

  إذا كنا يف بلد ال حيكم بالشريعة حيكم بالقانون فهل لنا أن نتحاكم إليه ؟ السائل :

لـد ال حيكـم بالشـريعة حيكـم بالقـانون فهـل لنـا أن نتحـاكم إليـه ؟ هذه املسألة مهمة جدا يعـين إذا كنـا يف ب الشيخ :

نقــول: أوال إذا مل يكــن ضــرورة فإننــا ال نتحــاكم إليــه يعــين إذا أمكــن اإلصــالح ال نتحــاكم ، إذا مل ميكــن اإلصــالح 

مل جيــد ننظــر هــل هنــاك أحــد ليختــاروا ليكــون حكمــا بيننــا ، إن وجــدنا ال جيــوز أن نتحــاكم إىل هــذه احملــاكم ، إذا 

ـــة أن نقبـــل كـــل مـــا حكمـــوا بـــه ولكـــن بنيـــة أن نقبـــل مـــا وافـــق الشـــرع ؛ ألن هـــذا أمـــر ضـــروري وإال  نتحـــاكم ال بني

لضــاعت احلقــوق وليســت احلقــوق عشــرة ريــاالت أو عشــرين ريــاال مــا يهــم لكــن رمبــا تكــون أمــالك وعقــارات إن مل 

بنيــة قبــول حكمهــم لكــن بنيــة قبــول مــا وافــق  يتحــاكم إىل هــؤالء فإنــه يضــيع حقــه ؛ فهنــا نقــول جيــوز أن تتحــاكم ال



الشرع ؛ لكن بعد أن نتقدم مقدمتني: األوىل حماولة اإلصالح ،  الثانية التحاكم إىل رجل حيكـم بشـريعة اهللا ؛ فـإذا 

مل ميكن ال تضيع حقوقك ؛ احملامي اآلن هذا احملـامي الـذي يـرد يتحـاكم إىل حمكمـة غـري شـرعية نقـول إذا كـان مـن 

لو حكم بغري الشرع مل يقبله فال بأس ؛ أما إذا كـان مـن نيتـه أن حيكـم لـه مبـا يريـد سـواء وافـق الشـرع أو ال نيته أنه 

، فهذا حرام حىت لو كانت يف حماكم شرعية ، لو جاء إنسان حمـامي جيـد فصـيح يف املدافعـة ويف الـدعوى وأراد أن 

ده ال إىل مراد اهللا ورسوله كـان هـذا حرامـا أو يريد أن يصل إىل مراحيامي عن شخص حىت عند حمكمة شرعية وهو 

جائزا ؟ كان هذا حراما والشك يف هذا ؛ وذلك أن من الناس مـن يكـون عنـده قـوة اإلقنـاع للـدعوى أو يف املدافعـة 

أكلـه بثيابـه ، والقاضـي يقضـي مبـاذا ؟ مبـا يسـمع كمـا قـال النـيب عليـه  لـس إىل القاضـي مـع شـخص هـادئ، فإذا ج

؛ وهـــذه قاعـــدة لكـــل حمـــامني الـــذين حيـــامون يريـــدون أن يصـــلوا إىل مـــرادهم دون مـــراد اهللا ورســـوله  الصـــالة والســـالم

  . (( هم العدو فاحذرهم ))هذا ما هو صحيح ، قال اهللا تعاىل:  فهؤالء ال حيل هلم أن يسلكوا هذه الطريقة .

 أنفســهم ظلمــوا إذ أنهــم ولــو اهللا بــإذن ليطــاع إال رســول مــن أرســلنا ومــا ((أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ 

 يحكمــوك حتــى يؤمنــون ال وربــك رحيمــا فــال توابــا اهللا لوجــدوا الرســول لهــم واســتغفر اهللا فاســتغفروا جــآؤوك

 اقتلـوا أن علـيهم كتبنـا أنـا تسليما ولو ويسلموا قضيت مما حرجا أنفسهم في يجدوا ال ثم بينهم شجر فيما

 وأشـد لهـم خيـرا لكـان بـه يوعظـون مـا فعلوا أنهم ولو منهم قليل إال فعلوه ما دياركم من اخرجوا أو أنفسكم

  . عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما )) أجرا لدنا من آلتيناهم وإذا تثبيتا

فوائـد اآليـة ؛ قـال اهللا تعـاىل:   . (( وما أرسلنا من رسول إال ليطاع بـإذن اهللا ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

  . يعلم اهللا ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قوال بليغا ))(( أولئك الذين 

(( يعلـم اهللا مـا فـي قلـوبهم )) يستفاد من هذه اآلية الكرميـة: أن اهللا تعـاىل ال خيفـى عليـه مـا يف الصـدور ؛ لقولـه: 

قلـب وال يعـارض هـذا ومن فوائدها: أن اإلنسان مؤاخذ علـى كسـب القلـب ، إن اإلنسـان مؤاخـذ علـى كسـب ال .

 ( إن اهللا تجـاوز عـن أمتـي مـا حـدثت بـه أنفسـها مـا لـم تعمـل أو تـتكلم )قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم: 

ألن حديث النفس ليس فيه استقرار يعين أن اإلنسان حيدث نفسـه لكـن ال يسـتقر فـإن اسـتقر صـار عمـال ؛ وهلـذا 

القلـب هـو أن يسـتقر علـى الشـيء ويأخـذ بـه ؛ فمـا هـو الـذي قال العلماء: للقلب عمل وللـنفس حـديث ، فعمـل 

؟ اجلــواب: هـو عمــل القلــب ، أن اإلنســان (( أولئــك الـذين يعلــم اهللا مــا فــي قلــوبهم )) توعـد اهللا عليــه يف قولــه: 

ومن فوائدها: وجوب اإلعراض حيـث ال ينفـع الكـالم  يعمل بقلبه أي يطمئن على الشيء الذي حدثته به نفسه .

وقـد ذهـب بعـض العلمـاء إىل أن هـذه اآليـة منسـوخة بآيـات اجلهـاد ؛ ولـيس كـذلك  (( فأعرض عنهم )) ؛ لقوله:

بل آيات اجلهاد يف شيء وهذه يف شيء آخر ، هذه يف جمادلة املنافقني واملنافقون ال ميكن أن جياهـدوا بالسـالح ؛ 



فـإذا بينـا هلـم ولكـن اسـتمروا يف اجلـدال فإننـا  أن جياهدوا إال بـالعلم والبيـان ؛ألم يظهرون أم مسلمون وال ميكن 

ألنــك إذا بينــت لــه  نعــرض عــنهم ؛ وهلــذا قــال اإلمــام مالــك رمحــه اهللا " إذا أتــاك جمــادل فبــني لــه الســنة وال جتادلــه "

السنة جعلت السنة بني يديه فإن جادل فإنه جيـادل مـن ؟ جيـادل اهللا ال جيادلـك أنـت ، بـني السـنة وال جتـادل فيهـا 

ومـن فوائـدها: أنـه إذا أعـرض اإلنسـان عـن  ال ؛ ألن الواجب على من تبينت له السـنة أن يقبـل بـدون جـدال .جماد

وقـد سـبق  (( وعظهـم ))هؤالء املنافقني  وأمثاهلم فإنه ال يرتكهم بدون موعظة بل يعظهم لعلهـم ينتفعـون ؛ لقولـه: 

ومــن فوائــدها: ينبغــي لإلنســان إذا تكلــم أن يــتكلم  التــذكري مقرونــا بالرتغيــب والرتهيــب . لنــا معــىن املوعظــة وهــي ؟

ومــن فوائــدها: أنــه مــن آداب  .(( وقــل لهــم فــي أنفســهم قــوال بليغــا )) بكــالم بليــغ يصــل إىل الــنفس ؛ لقولــه: 

ألن كلمـــة " هلـــم " تعـــين أن يتوجـــه اإلنســـان القائـــل إىل  (( وقـــل لهـــم ))املـــتكلم أن يتجـــه إىل املخاطـــب ؛ لقولـــه: 

يـــتكلم وهـــو معـــرض أو يـــتكلم وتلقـــاء وجهـــه إىل حمـــل آخـــر ؛ بـــل إذا أراد أن يـــتكلم مـــع شـــخص يف خماطبـــه ، فـــال 

(( ومـا أرسـلنا مـن مث قـال اهللا تبـارك وتعـاىل:  . (( وقل لهـم ))موعظة فليكن اجتاه وجهه إىل هذا الرجل ؛ لقوله: 

حملها النصـب علـى أـا مفعـول بـه ؛ هذه  (( من رسول ))أوال اإلعراب: قوله:  رسول إال ليطاع بإذن اهللا ... ))

مفعـول بـه منصـوب وعالمـة  (( رسـول ))لكن دخلت عليها من الزائـدة لتأكيـد العمـوم ؛ وعليـه فنقـول يف إعراـا: 

نصــبه فتحــة مقــدرة علــى آخــره منــع مــن ظهورهــا اشــتغال احملــل حبركــة حــرف اجلــر الزائــد ؛ واعلــم أنــك إذا قلــت يف 

زائـد مـن حيـث املعـىن بـل هـو زائـد مـن حيـث اإلعـراب أمـا املعـىن فـإن مجيـع احلـروف  حرف ما إنه زائد فال تعين أنـه

 (( ليطـاع ))؛ وثانيـا: قولـه:  الزائدة يقولون إا من أدوات التوكيد ؛ فكـل حـرف جـر زائـد فهـو مـن أدوات التوكيـد

ة مــن اإلرســال هــو أن الــالم هــذه للتعليــل وليســت للعاقبــة ، انتبــه ! أليــش ؟ ألنــه مــا كــل رســول يطــاع لكــن احلكمــ

" إذ " ظرف ملا مضـى وليسـت ظرفـا للمسـتقبل  (( ولو أنهم إذ ظلموا ))يطاع ؛ فالالم هنا للتعليل ؛ قوله أيضا: 

 (( ولــن يــنفعكم يومئــذ ظلمــتم أنكــم فــي العــذاب مشــتركون ))، وتــأيت إذ للتعليــل ال ظرفيــة ، ومنــه قولــه تعــاىل: 

تيتين ، وإن كان وقت اإلتيان الثاين غري وقت اإلتيـان األول لكـن إذ هنـاك يعين ألنكم ظلمتم ، وتقول: أتيتك إذ أ

ويف اإلعــراب أيضــا " لــو " يقولــون إــا خمتصــة باألفعــال وهنــا دخلــت " أن " فمــا هــو اجلــواب عــن  تكــون للتعليــل .

ول: إن الفعـل هنـا القاعدة اليت تقول إن " لو " خمتصة باألفعال مـع أـا هنـا مل تـدخل علـى الفعـل ؟ اجلـواب أن نقـ

(( فهـي جـواب " لـو " ؛ وقولـه:  (( جـاءوك ))حمذوف ، والتقدير: ولو ثبت أم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك ؛ أما 

لوجـــدوا اهللا توابـــا رحيمـــا )) (( ولـــو أنهـــم إذ ظلمـــوا أنفســـهم جـــاءوك فاســـتغفروا اهللا واســـتغفر لهـــم الرســـول 

يقول اهللا عزوجل إنـه مـا أرسـل  . (( لوجدوا اهللا توابا رحيما )) الالم أيضا واقعة يف جواب الشرط لوجدوا اهللا ))

رســول إال ليطــاع بــإذن اهللا ، مل يرســل الرســل مــن أجــل أن يكــذبوا ويــؤذوا وإن كانــت العاقبــة قــد تكــون التكــذيب 



 (( ومـا خلقـت الجـن واإلنـس إال ليعبـدونواإليذاء لكن األصل يف إرسال الرسـل هـو طاعتـه كمـا يف قولـه تعـاىل: 

يعين هذا هو األصل يف خلق اجلن واإلنس أم خلقوا لعبادة ال للهـو واللعـب ؛ ولكـن هـل هـذا متحقـق يف كـل  ))

    واحد من البشر ويف كل واحد من اجلن ؟ ال


